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Palavra do Presidente

Dia Internacional do Idoso: Recorde de participantes!!!

Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se aposentar,
jovens que serão os aposentados do amanhã e leitores em
geral. No Brasil, no primeiro dia de outubro se comemora o
Dia Internacional do Idoso. A Apevo festejou a data no dia 6,
propiciando aos idosos, associados, familiares, convidados e
parceiros, um delicioso café da manhã, acompanhado de
diversas atividades como demonstração de ginástica das
alunas do professor Márcio, ballet da academia Paula Pinto,
aferição de pressão arterial, teste de glicemia com as
farmácias parceiras (Farmamed, Farma Ponte e Farma
Conde), além de exposições de parceiros, com sorteio de
brindes.
Foi emocionante e gratiﬁcante ver o empenho dos
professores e alunas de ginástica e de ballet no sentido de

passar aos idosos presentes que eles ainda têm capacidade
para realizar diversas atividades, entre elas, as físicas.
Foi muito emocionante a participação de um público de
gerações diferentes, ou seja, crianças, jovens, adultos e
idosos, interagindo.
Para nossa alegria, a participação superou nossas
expectativas, com a presença de mais de 400 participantes.
Fomos honrados com a presença do prefeito de Votorantim,
Fernando de Oliveira Souza, e seus assessores Eric Romero
e Carlos Laino, além do presidente do nosso Legislativo,
vereador Bruno Martins e os vereadores Zelão, Pastor Luiz
Carlos, Fabíola Pedrico e assessores de vereadores que não
puderam estar presentes.
Na oportunidade também foi feito oﬁcialmente o
lançamento do novo site da Apevo, que é moderno e de fácil
acesso, elaborado por uma empresa parceira - a Play
Comunica, que fez a apresentação do site durante o evento,
em um telão. O público recebeu folder explicativo para
melhor entendimento e acesso.
É importante salientar que na gestão atual sempre
procuramos levar aos nossos associados, principalmente aos
aposentados e idosos, informações, conhecimentos,
orientações e principalmente aquele carinho todo especial,
sempre com uma acolhida diferenciada para que a
autoestima dos associados se mantenha elevada,
diferentemente dos dissabores dos preconceitos e

descriminação que muitos já enfrentamos e muitos ainda
continuam a enfrentar em seu dia a dia e, principalmente, dos
governantes e demais políticos que acham donos do poder.
Enﬁm, caros associados aposentados e idosos, continuem a
conﬁar em nossos trabalhos, pois estamos constantemente
na luta para recuperar tudo aquilo que nos foi tirado pelos
governantes corruptos e cada vez mais propiciar os
benefícios essenciais para que todos tenham uma vida digna e
menos sofrida.
Importante frisar, para conhecimento de nossos associados,
que a Apevo conquistou credibilidade e tornou-se referência
a nível Brasil, não só pela defesa das causas dos aposentados,
mas pelo trabalho social desenvolvido, principalmente na
área da Saúde e, dizer que existe ainda muitos projetos para
serem colocados em prática a ﬁm de melhorarmos ainda
mais.
Continuem a nos apoiar que juntos chegaremos mais longe.
“Palavras, por mais lindas que sejam, são apenas palavras.
Ações geram obras que são reais e, por mais que pessoas
tentem dizer ao contrário, os olhos não mentem”.
Fiquem com Deus e até breve.
Aristides Vieira Fernandes
Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Artigos
Apevo alerta: a Reforma da Previdência é prejudicial à saúde dos aposentados e trabalhadores
Por Aristides Fernandes
Pode ser que alguns de vocês só conheçam a Apevo por
meio do trabalho social em prol dos aposentados,
pensionistas e idosos, mas nosso trabalho e ações são muito
amplos e são o motivo maior de nossa existência. É
justamente as causas dos aposentados, tanto trabalhista
como previdenciária as quais temos atuação contínua junto a
nossa confederação – Cobap e federação – Fapesp, inclusive
este que vos escreve, tem função de relevância na diretoria
da Fapesp.
Tendo em vista a situação caótica que nosso país enfrenta,
cuja conta quem paga somos nós aposentados e, a insistência
de nossos governantes e políticos de querer colocar “goela
abaixo” a Reforma da Previdência, que na verdade não se
trata de reforma e sim “desmonte”, cabe a nós, lideranças,
estarmos levando ao povo informações concretas a respeito
da verdadeira intenção do governo e, para que isso ocorra,
temos que estar preparados para fazê-lo e, assim sendo,
participamos de seminários, congressos, audiência públicas
sobre diversos temas da atualidade para adquirir
conhecimentos e poder passar o real e jamais passar o que
cada um acha ou pensa.
Recentemente tivemos uma audiência pública no auditório

da Cobap em São Paulo para os presidentes e lideranças das
associações, para uma explanação e debates sobre a reforma
da previdência, cujos participantes que ﬁzeram parte da mesa
foram: presidente da Cobap, Warley Martins; presidente da
Fapesp, José Veiga de Oliveira; deputado federal Arnaldo
Farias de Sá; deputada Estadual Bete Sahão; ex-ministro da
Previdência Carlos Eduardo Gabas; presidente da Anﬁp
Floriano Martins de Sá Neto e Bruno Bianco Leal, Assessor
Especial para assuntos relacionados à Secretaria da
Previdência Social da Casa Civil.
Cada especialista explicou e defendeu seus pontos de vista,
apresentando números que comprovam o quanto essa
reforma é cruel, absurda e só retira direitos. Muito embora o
assessor da Casa Civil tenha mostrado pontos da PEC 287 na
defesa da reforma da Previdência, os mesmos foram
refutados por todos os demais especialistas, comprovando
mais uma vez que a referida PEC é o verdadeiro desmonte
da Previdência Social.
O evento foi transmitido ao vivo pelas páginas do Facebook
da Cobap e Fapesp, obtendo um alcance de mais de 8 mil
pessoas. Diversos veículos de comunicação cobriram o
evento como a Rede CNT, portal R7, Revista Melhor
Viagem, Assessores de Imprensa das associações, entre
outras. O debate foi muito interessante e esclarecedor.

Também nos dias 19 a 22 de outubro a nossa confederação
realizou o Congresso Nacional em Porto de Galinhas, onde
houve palestras de extrema importância para enriquecer
mais ainda os conhecimentos dos aposentados, com temas
atuais que estão acontecendo em nosso país. Todas as
federações do Brasil estiveram presentes, assim como
representantes (delegados) das associações de base.
No segundo dia do Congresso, houve a participação do
Senador Paulo Paim, o qual destacou sua luta dentro do
Congresso Nacional, na defesa da Previdência Social
defendo os direitos dos aposentados, idosos e
trabalhadores. Na ocasião, comemorou com os
congressistas o premio ganho por ele intitulado “Congresso
em Foco” por ter sido o principal destaque na defesa da
Previdência Social. Portanto aposentados, pensionistas e
idosos, vamos unir forças para vencer o “ego” pessoal desse
governo corrupto. Vamos juntos dizer “Não ao desmonte da
Previdência”.
Você é nosso convidado para estar conosco no
movimento que irá acontecer em São Paulo, no dia 9 de
novembro. Inscrição na Apevo ou pelo telefone 15 –
3243-2410 e 996053037.

Acupuntura: técnica milenar auxilia no tratamento dos males da vida moderna

A acupuntura é uma técnica milenar da Medicina Tradicional
Chinesa (MTC) que trabalha com os canais energéticos
(meridianos) que constituem o organismo humano. Os
pontos de acupuntura, chamados de acupontos, estão
localizados em todo nosso corpo por canais de energia
(trajeto dos meridianos).
Esses canais de energia são como um rio e toda sua rede de

uentes, onde circula a energia (Qi). Toda essa energia (Qi)
necessita uir suavemente e de forma adequada para que
todo o organismo seja nutrido e funcionar de maneira
harmoniosa em suas funções (assim como o dos vasos
sanguíneos).
Quando este uxo de energia é bloqueado, ocorre o
desequilíbrio e então as doenças. Portanto, quando
estimulados os pontos corretos, irá proporcionar o
reequilíbrio dessas energias em nosso organismo. Sendo
assim, o acupunturista deve conhecer a fundo todo o trajeto
de cada meridiano para ser capaz de alcançar o máximo em
seu tratamento.
É importante esclarecer que a acupuntura não é
exclusivamente o uso de inserção das agulhas. Ela também se
dá pela estimulação dos meridianos corretos e para isso
existem vários recursos, como: agulhas em todo sistema;
auriculoterapia, que é o uso de agulhas ou sementes na
orelha; ynsa, uso das agulhas na região da cabeça; moxa, uso
do calor; ventosa ou sangria; stiper, procedimento com
cristais; magneto, procedimento com imãs; do in, que é o
uso dos dedos para estimular; reiki, uso das mãos; entre
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Thaís Mansur Peres - Fisioterapeuta

outras.

Tratamentos complementares à acupuntura
São técnicas usadas no tratamento e na prevenção de
doenças e lesões. O ﬁsioterapeuta tem a grande função em
diagnosticar e tratar as disfunções do organismo,
proporcionando a prevenção e a instalações de doenças.
Portanto, o uso de massagem e/ou drenagem linfática,
alongamentos (RPG/RPM), proporciona a restauração e a
capacidade física e funcional do paciente.
São exemplos de tratamentos de ﬁsioterapia/acupuntura:
dores – costa, coluna, ombros, joelhos, cabeça, enxaqueca;
hérnia de disco; tendinite e bursite; ciático; artroses ou
artrites; hipertensão; stress; insônia; depressão; ansiedade;
desconfortos gástricos; doenças respiratórias; TPM e
menopausa; entre outros.
Thaís Mansur Peres
Creﬁto/03 – 77682F
Fisioterapeuta e acupunturista
Atende na Unidade de Saúde Apevo
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Diabetes atinge cerca de 10% da população brasileira

Nelson Baptista - endocrinologista

Cerca de 10% da população brasileira é portadora da
diabetes. Pode-se dizer que a doença se tornou comum,
principalmente por conta do envelhecimento e da
obesidade. A pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico
(Vigitel), realizada pelo Ministério da Saúde esse ano, indica
que o número de brasileiros com a doença cresceu 61,8%
nos últimos 10 anos.
A diabetes é uma doença que afeta o metabolismo da glicose
gerada pela ausência ou má absorção da insulina, hormônio
produzido pelo pâncreas, com a função de quebra das
moléculas de glicose para transformar as mesmas em
energia.
Segundo o endocrinologista, Nelson Baptista, hoje em dia é
muito comum encontrar jovens pré-diabéticos (que ainda
não possuem a doença, mas têm um nível muito alto de
glicose no sangue). Os fatores de risco mais comuns são:
idade, sedentarismo, fatores genéticos, mulheres que
tiveram ﬁlhos acima de 4kg, mulheres com diabetes
gestacional, má alimentação e consumo excessivo de açúcar.
Os principais tipos da doença são os tipos 1 e 2. O tipo 1 é
uma doença autoimune e também conhecido como
“diabete infanto-juvenil”, que abrange principalmente
crianças e adolescentes e o tratamento é feito
exclusivamente por insulina. O tipo 2 é a forma mais comum

da doença e está ligada aos fatores de risco, seu tratamento é
feito por medicamentos via oral. Há algumas exceções que,
para o controle da doença, é necessário também o uso da
insulina. A doença também pode aparecer por meio de
traumas, como a pancreatite. É preciso atribuir ao
tratamento uma alimentação regrada e atividades físicas.
Segundo Nelson, os sintomas variam. “Geralmente, quando
a pessoa está no começo da doença, não apresenta níveis
elevados de açúcar no sangue, o que torna os sintomas
praticamente imperceptíveis. Já aqueles com níveis mais
altos, podem apresentar: emagrecimento sem causa
aparente, sede intensa e aumento da diurese, também
conhecida como poliúria, que é quando a pessoa urina
muito. Níveis elevados são quando o nível de açúcar no
sangue está acima de 180 mg/dl. Pessoas que estão no início
da doença apresentam níveis a partir de 126 mg/dl. Muitas
pessoas têm diabetes sem saber, pois é uma doença
assintomática”, explica.
A diabetes pode causar complicações quando não
controlada de forma correta. As principais são: amputações,
cegueira por lesão na retina e diálise – problema nos rins. O
diabético também tem chance de sofrer um infarto agudo de
miocárdio ou um acidente vascular cerebral. A doença
trabalha de forma silenciosa e a única forma de evitar as
complicações é mantê-la sobre controle e ir ao médico
regularmente.
Outras complicações conhecidas são a cetoacidose
diabética, comum em portadores do tipo 1 da doença e que
pode levar a óbito se não tratada rapidamente. Nelson
explica que o proﬁssional mais capacitado para intervir nesses
casos é o médico do pronto atendimento. Já a neuropatia
diabética está presente nos dois tipos da diabetes e provoca
sensações de formigamento nos pés e nas mãos, dor,
alteração no paladar, entre outros sintomas. Ambas as
complicações também podem ser evitadas com o controle
da doença.
A diabetes também afeta a saúde mental e sexual dos
pacientes. “Temos uma prevaleça muito grande de
depressão em pacientes diabéticos, principalmente em

mulheres. A pessoa estando diante de uma doença crônica
que necessita a utilização de medicamentos constantes, uma
vigilância em relação ao que come e a atividades físicas, traz
uma carga emocional muito grande na vida das pessoas,
acarretando o estado depressivo. É preciso que o paciente
entenda que a doença não está decretando seu ﬁm, mas que
precisa de um acompanhamento maior. Na vida sexual, é
muito comum homens sofrerem com a disfunção erétil e as
mulheres passam a ter sensibilidade alterada e infecções
vaginais com certa frequência”, relata o endócrino.
Por isso, ele indica para que todas as pessoas façam a
prevenção da doença, principalmente aqueles que fazem
parte do grupo de risco. Nelson ainda explica que existe
diferença nos exames feitos pelo aparelho de glicemia e de
sangue. Segundo ele, ao fazer o teste de glicemia pelo
aparelho, é indicado que o paciente esteja em jejum de 8h.
Se o resultado for até 100 mg/dl, está dentro do normal;
acima disso é ligado um sinal de pisca alerta e deve-se
procurar um médico. Se o paciente ﬁzer o teste após a
refeição, o normal é até 140 mg/dl.
“Pessoas que fazem parte do grupo de risco devem realizar
exames regularmente e mudar o estilo de vida. A diabetes é
uma doença que pode ser prevenida. As pessoas do grupo
de risco não estão condenadas a terem diabetes, basta ter
um estilo de vida proativo”, indica Nelson.

Obesidade é um dos fatores de risco da diabetes

Novembro azul: conscientização sobre o câncer de próstata
A campanha Novembro Azul retrata a importância da
conscientização sobre o câncer de próstata. Segundo estudo
pela Sociedade Brasileira de Urologia, mais da metade da
população masculina nunca se consultou com um urologista.
Estima-se 69 mil novos casos de câncer de próstata por ano.
A doença não tem prevenção, por isso o diagnóstico precoce
é essencial para o tratamento curativo.
Esse tipo de câncer é o segundo em incidência e o quinto em
mortalidade nos homens. A doença, em geral, cresce muito
lentamente e na maioria das vezes não produz sintomas na
fase inicial, podendo se manifestar por meio de diﬁculdade
em urinar ou urina escura.
O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
– Inca divulgou esse ano uma cartilha sobre o câncer de
próstata. Segundo a cartilha, o risco de obter a doença
aumenta com o avançar da idade. No Brasil, a cada dez
homens diagnosticados com câncer de próstata, nove têm
mais de 55 anos. Outro fator é o histórico de câncer na
família. Homens cujo pai ou irmão tiveram câncer de próstata
antes dos 60 anos. O sobrepeso e a obesidade também
contribuem para o aparecimento do câncer.
Por isso, o homem deve consultar o urologista com
frequência a partir dos 45 anos. A realização de exames nessa
faixa etária está relacionada à diminuição de cerca de 20% na
mortalidade pela doença. São realizados exames de toque
retal, na qual o médico avalia o tamanho, forma e textura da

próstata; e o exame de PSA – Antígeno Prostático Especíﬁco,
que consiste na retirada de sangue para medir a quantidade
da proteína produzida pela próstata.
Adotar um estilo de vida saudável também pode ajudar na
diminuição da incidência da doença. Ter uma alimentação
saudável, manter o peso corporal adequado, praticar
atividade física, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e de
cigarro são fatores essências para a prevenção dessa e de
outras doenças.

Proeesp realiza maratona em prol do
Novembro Azul
Proeesp realiza 1º maratona Novembro Azul

Com o patrocínio do Hospital Evangélico de Sorocaba
(HES), a Proeesp – Proﬁssionais de Eventos Esportivos
realiza a 1º maratona em prol do Novembro Azul. O evento
acontece nos dias 18 e 19 de novembro, no Parque das
Águas, em Sorocaba.
“Entendemos que o Novembro Azul tem a mesma
importância do Outubro Rosa, por isso criamos esse evento.
Não é uma corrida tradicional e pequena como as outras. Vai
ser uma maratona, com distâncias de 5, 10, 21 e 42
quilômetros”, explica o diretor geral da Proeesp, Antônio
Muknicka.
No dia 18, ocorrem as corridas de 5 e 10 quilômetros, além

de uma caminhada de 3 quilômetros. No domingo, 19, além
da caminhada, ocorrem as corridas de 10, 21 e 42
quilômetros.
O evento terá a participação dos esportistas Adriano Bastos,
oito vezes campeão da Maratona da Disney, nos Estados
Unidos; e Giovana Martins, bicampeã da tradicional
competição norte-americana.
Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de
novembro, pelo site www.maratonasorocaba.com.br. Mais
informações pelo telefone (15) 3411-3958 ou e-mail
contato@proeesp.com.br.
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Turismo

Turismo prepara novidades: Caldas Novas (GO) é uma delas

Shopping Serra Verde é um dos pontos turísticos da viagem (Foto: Panoramio)

diRoma Acqua Park (Foto: The News Connection)

Hospedagem no hotel diRoma Exclusive (Foto: Booking)

O Departamento de Turismo da Apevo está preparando
muitas novidades para 2018 e a maior delas tem como
destino a cidade de Caldas Novas, em Goiás. A viagem
acontece de 21 a 24 de junho e inclui diversas atrações.
A hospedagem será no luxuoso hotel diRoma Exclusive.
Amplo, moderno, requintado, confortável, o hotel possui
ambientes espaçosos para aproveitar com a família e amigos.
Também possui um parque aquático e área de lazer com
piscinas com temperaturas agradáveis, sauna, ducha, sala de
jogos, brinquedoteca e sala para eventos. Durante o ﬁnal de
semana, o grupo também irá curtir dois bailes temáticos.
O ponto alto da viagem é o diRoma Acqua Park. O parque
aquático proporciona diversões para todas as idades. As
crianças irão se divertir no Kid’s Park, um lugar preparado

com escorregadores, mini gruta, piscina com chafariz, rampa
e Splash – um navio pirata, totalmente seguro e com
monitoramento. Para os adolescentes e aventureiros, o
diRoma possui diversas atrações radicais, como
escorregadores gigantes, que saem de um vulcão; rampas de
altíssima velocidade; piscina de ondas; escorregadores com
passagem dentro de grutas fechadas, com boias e muito
mais.
Aqueles que preferem relaxar e curtir com tranquilidade, o
complexo possui piscinas com água quente, spa com ofurôs,
bar molhado servindo as mais variadas bebidas e deliciosos
petiscos, saunas revigorantes, rio lento e duchas.
O shopping Serra Verde é um dos pontos turísticos pelo qual
o grupo irá passar. O local é uma ótima opção para levar uma

lembrancinha de Caldas Novas para os parentes e amigos.
Além de proporcionar a degustação dos famosos chocolates
de Gramado e possuir uma torre de mirante que ﬁca aberta
para visitação, onde se tem uma vista geral da cidade.
Outra atração é a cachaçaria Vale das Águas Quentes. O
grupo terá a oportunidade de conhecer o processo de
fabricação dos produtos, além de degustarem as cachaças
100% artesanais, produzidas exclusivamente com caldo de
cana e envelhecida em barril de carvalho por mais de 13
meses.
Os pacotes já estão sendo vendidos na Apevo. Estão
inclusos: estadia, entradas para o parque aquático, visita aos
pontos turísticos, bingo e baile. Informações pelo telefone
(15) 3353-8080.

Passeio a Ubatuba reúne mais de 90 turistas da Apevo

Excursão para Solar das
Andorinhas é cancelada

Local está fechado e sem previsão de retorno

Ubatuba foi novidade no Turismo em 2017 e reuniu mais de 80 pessoas

Em outubro, a Apevo levou 92 turistas para um delicioso ﬁnal
de semana na praia de Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo.
Apesar do tempo frio que fazia em Votorantim, uma das
responsáveis pelo Departamento de Turismo da associação,
Viviane Marteletto Padilha, disse que o ﬁnal de semana foi de
sol e o grupo aproveitou tanto o mar quanto a piscina do
hotel Wembley Inn, no qual ﬁcaram hospedados.

A viagem para Ubatuba foi uma das novidades da Apevo no
ano de 2017. A cidade possui 102 praias e a escolhida foi à
praia das Toninhas, onde as águas são excelentes para
banhistas e surﬁstas. O grupo pôde aproveitar dias de
tranquilidade e lazer. Para o ano de 2018 já está marcado
retorno ao local.

O Departamento de Turismo da Apevo informa que a
excursão para o Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, em
Campinas, previsto para o dia 11 de novembro, foi
cancelada. A administração do hotel informa que o recinto
suspendeu as atividades há mais de um mês, sem previsão de
retorno.
Todos os turistas que haviam reservado lugares para essa
viagem serão ressarcidos. Mais informações na Apevo, na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim ou pelo
telefone (15) 3353-8080 e 99605-3037.

com a

2017

A programação de Turismo da Apevo conta com diversos passeios e viagens até dezembro. Confira:
Águas de Lindoia – de 8 a 10 de dezembro
Maria Fumaça – 16 de dezembro

2018

As viagens de 20
17
já estão esgotad
as.
Confira o que a
Apevo
oferece para 20
18!

Hotel Fazenda
Embarque: 17 de fevereiro
Casa Velha Porto Feliz

Barra Bonita

Embarque: 24 de fevereiro
Casarão em Itú
Alongamento com música, caminhada até a cascata,
bingo e baile com música ao vivo, atividades temáticas,
grito de carnaval, piscina climatizada , piscina
semiolímpica , tobogã.
Incluso: café , almoço e chá da tarde
Valores: Associados R$ 155, não associados R$ 180 e
crianças 6 a 10 anos R$ 120.

Embarque: 26 de maio
Visita aos pontos turísticos: Mosteiro São João, Gruta
de Nossa Senhora de Lourdes, Fábrica de Malhas,
Fábrica de Chocolates, Alto da Vila Inglesa, Ducha de
Prata e Alto do Capivari.
Incluso: café , almoço e todos os passeios
Valores: Associados R$ 180 e não associados R$ 230.

Águas de Lindóia

Caldas Novas

pedalinho, visita a casa velha, pesqueiro, mini fazenda,
passeio de trenzinho, baile, bingo e parque aquático
com tobogãs.
Incluso: café , almoço e chá da tarde
Valores: Associados R$ 160, não associados R$ 200 e
crianças 6 a 9 anos R$ 125.

Embarque: 2 a 4 de março
Passeios : Monte Sião , Serra Negra , Fazenda do Café
e City Tour pela cidade de trenzinho, 2 bailes.
Pensão Completa
Valores: Associados R$ 670, não associados R$ 750 e
crianças 6 a 11 anos R$ 400.

Faça sua reserva: (15) 3353-8080 - Viviane e Ariana

Embarque: 15 de abril
Passeio a capela do frei galvão , passeio de 5 hrs no
barco .
Incluso: almoço
Valores: Associados R$ 230, não associados R$ 300 e
crianças 6 a 10 anos R$ 155.

Campos de Jordão

Embarque: 21 a 24 de junho
Hotel Di Roma Exclusive
Passeios : cachaçaria , serra verde chocolates , bingo ,
baile , entrada para park aquático.
Incluso: café, almoço e jantar
Valores: Associados R$ 1.180, não associados R$
1.280 e crianças de 06 a 10 anos R$500.

Eventos
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Mais de 400 pessoas prestigiam evento comemorativo da Apevo

Parceiros sortearam brindes ao público presente

Eric Romero, José Nogueira, Fernando Oliveira, Aristides Vieira,
Pr. Luiz Carlos e Zelão

Evento contou com aferições de pressão e testes de glicemia

Hinode, consultoras de beleza, Oral Sin, Sicoob Crediguaçú,
Biolabor, Espaço Shake Saudável, Sempre Fácil
Empréstimos, entre outros. Também houve sorteio de
brindes. O ponto alto da festa foi o lançamento e explanação
do site (www.apevo.com.br).
Para o presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes,
poder homenagear os idosos que contribuíram para a
grandeza do país foi emocionante e gratiﬁcante. “A Apevo
congratula com os idosos pela sabedoria para transmitir

ensinamentos os jovens, que serão o futuro do Brasil que
acredito ter jeito. Acredite!”, ressalta.
Marcaram presença o prefeito de Votorantim, Fernando
Oliveira; o secretário de Governo, Eric Romero; o
presidente da Câmara dos Vereadores, Bruno Martins; o
secretário de Planejamento e Desenvolvimento, Carlos
Laino; e os vereadores José Claudio Pereira (Zelão), Fabíola
Alves, e Pr. Luiz Carlos dos Santos.

Aula demonstrativa de Jump chamou a atenção do público

Público recebeu folder explicativo sobre o novo site da Apevo

Mais de 400 pessoas passaram pelo salão social

Mais de 400 pessoas prestigiaram o café da manhã especial,
preparado pela Apevo, em prol da comemoração do Dia do
Idoso – celebrado no dia 1º de outubro. A manhã festiva
também contou com o lançamento do novo site da
associação, entre diversas atrações.
Os quitutes do café da manhã foram servidos pela Rebecca
Buffet. Foram realizadas aferições de pressão e testes de
glicemia com as farmácias Farmamed, Farma Conde e Farma
Ponte; exposição de produtos e serviços com a Avon,

Em um mês site da Apevo tem cerca de mil visualizações
Na página da Unidade de Saúde, por exemplo, o internauta
conhece todas as especialidades médicas e proﬁssionais que
prestam serviços no local. A página possui caixas de texto
com fotos dos proﬁssionais, para facilitar o agendamento por
parte dos pacientes.
Já na página de Turismo, o internauta ﬁca por dentro de todas
as viagens programadas pela associação, divididas por mês e
com foto e descrição dos passeios. Também tem um espaço
onde o interessado deixa seus dados para que a Apevo entre
em contato.
Segundo a jornalista responsável pela comunicação da
associação, Luciane Fernandes Fogaça, o site está completo,
os internautas poderão acessar de qualquer lugar e, de modo
Site pode ser acessado por várias plataformas, inclusive o celular
Rodrigo, da Play Comunica, explica o funcionamento do site
simples e rápido, poderão conferir tudo que a Apevo
Há quase um mês no ar, o site da Apevo foi visualizado por linguagem moderna, com layout dividido em quadros de fácil oferece. Basta acessar o link www.apevo.com.br para
cerca de mil pessoas. Desenvolvido pela agência de acesso e design compatível na visualização por conferir os eventos, programas de TV, jornais mensais,
marketing Play Comunica, de Votorantim, o site possui uma computadores, notebooks, tablets e celulares.
benefícios, notícias, parcerias, entre outros.

Novo professor de dança inicia em novembro na Apevo
A partir desse mês, em data a ser conﬁrmada, o professor
Wolly Henry irá ministrar aulas de dança no salão social da
Apevo. Entre os ritmos, irá ensinar passos de dança de salão,
ritmos nacionais (pagode, forró e pop), jazz, dança de rua e
músicas dos anos 80, 90 e 2000.

Apevo realiza sorteio de estadias
na Ilha Comprida para o Carnaval

No dia 12 de janeiro de 2018, a Apevo irá realizar mais um
sorteio de estadias nos apartamentos da Ilha Comprida.
Dessa vez, o pacote é para o Carnaval, com entrada no dia 9
de fevereiro a partir das 18h e saída no dia 15, até às 8h.
Os apartamentos têm capacidade para até 6 pessoas. Os
valores dos pacotes para apartamentos no térreo custam R$
Aqueles que já frequentavam as aulas de dança de salão
950 e no piso superior, R$ 1.050. Os associados
estão convidados a retornarem às atividades, assim como os
interessados devem deixar os dados na recepção da Apevo.
novos alunos. Informações e inscrições na Apevo ou pelos
Fica a critério do associado à presença ou não no dia do
sorteio. Os contemplados têm três dias para conﬁrmar a
telefones (15) 3353-8080 ou 99605-3037.
Professor de dança, Wolly Henry
reserva e pagar 30% do pacote e o restante dez dias antes de
pegar a chave. Caso o número de interessados seja menor
que o de apartamentos, a localização será por ordem de
No dia 2 de dezembro, o Clube União Recreativo Central irá custam R$ 25. Mais informações no Recreativo, que ﬁca na procura.
realizar um baile em homenagem ao professor Ernesto Praça Cel. Fernando Prestes, 43 – Centro, ou com Isa de A Apevo ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de
Januário Filho. O evento será das 22h às 2h e os ingressos Fátima pelo telefone (15) 3227-3034.
Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3353-8080.

Clube Recreativo homenageia professor Ernesto
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Na Apevo Com

Fernanda Aline Silva

Fernanda Aline Silva

Há mais de 5 anos,
Fernanda Aline Silva
assumiu a presidência e a
responsabilidade de
cuidar de cerca de 50
animais abrigados na
ONG Lar São Francisco,
de Sorocaba. É a primeira
vez em que se dedica a
projetos voltados a
animais abandonados.
Apesar de não ser
formada, iniciou seus
estudos como veterinária

Lobinho é um dos animais abrigados no Lar

e hoje se dedica a buscar
abrigo e auxílio para os
animais da ONG.
Fernanda conta que
desde criança vivia
rodeada de bichos.
“Tínhamos cães, galinhas
e gatos”, recorda-se. O
seu gosto por ajudar
causas sociais foi o que a
levou para a instituição.
No início, Fernanda era
voluntária e, anos depois,
assumiu a presidência.

Segundo ela, o objetivo da instituição é ser referência na
questão de ajuda aos animais de estimação, resgates,
reabilitação e adoção assistida. "Nosso dever é fazer
cumprir as leis de maus-tratos e fazer parceria com
veterinários para conseguir castrações gratuitas para
pessoas sem condições", diz ela.
Fernanda se auto avalia como uma pessoa determinada e
que corre atrás de seus ideais. Para o futuro, ela planeja
terminar a faculdade. “Na vida proﬁssional, pretendo
terminar a faculdade e, na vida pessoal, meus planos é
estar intimamente ligada a causa dos animais. Ser protetor
e administrar uma ONG signiﬁca abrir mão de muita
coisa”, conta.

Cidade em foco
Zoonoses imuniza mais de 3 mil animais contra raiva em Votorantim
Mais de 3 mil cães e gatos foram vacinados contra a raiva em
Votorantim. Durante o mês de outubro, o Centro de
Controle de Zoonoses de Votorantim realizou a Campanha
Antirrábica na cidade com o intuito de prevenir contra a
doença.
De acordo com o veterinário Guilherme Nobrega de
Almeida, é de grande importância a vacinação nos animais.
“Mesmo que não tenhamos registrados casos de raiva na
região, a prevenção é o melhor caminho”, explica.
Aqueles que não conseguiram imunizar seus animais devem
procurar o Centro de Controle de Zoonoses, que ﬁca na av.
Santo Antônio, ao lado do Cemitério Municipal São João
Batista, que funciona como posto permanente de vacinação
e atende de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Vacinação antirrábica aconteceu durante o mês de outubro (Foto: Secom)

Biometria eleitoral será obrigatória para próximas eleições em Votorantim

Eleitores de Votorantim devem fazer a biometria até março de 2018

Em Votorantim, a biometria eleitoral tornou-se
obrigatório a partir das eleições de 2018. Os eleitores têm
até o dia 23 de março de 2018 para cadastrarem as digitais.
Aqueles que não comparecerem até o ﬁm do prazo, terão
o título cancelado. Quem já realizou a biometria, não
precisa repetir a operação.
A biometria é uma tecnologia que confere ainda mais
segurança à identiﬁcação do eleitor no momento da
votação. Acoplado à urna eletrônica, o leitor biométrico
conﬁrma a identidade de cada pessoa por meio das
impressões digitais, armazenadas em um banco de dados
da Justiça Eleitoral e transferidas para as urnas eletrônicas.
Com o título cancelado, o eleitor é impedido de praticar

alguns atos da vida civil, como obter passaporte,
matricular-se em instituição oﬁcial de ensino e tomar posse
de cargo público.
Para realizar a biometria, é necessário agendar horário no
site do TER – Tribunal Regional Eleitoral e levar, no dia
marcado, documento oﬁcial de identiﬁcação com foto,
comprovante de residência recente e título eleitoral, se
tiver. O agendamento não é necessário para atendimento
no Poupatempo.
O serviço pode ser feito, de segunda a sexta-feira, no
Cartorial Eleitoral de Votorantim (220ª Zona), na rua João
Walter, 262 – Centro, das 12h às 18h; na Central de
Atendimento no shopping Iguatemi Esplanada, próxima à
lojas Rener, na av. Izoraida Marques Peres, 401 –
Sorocaba, das 9h às 18h; e no Poupatempo, na rua
Leopoldo Machado, 525 – Centro de Sorocaba, das 9h às
17h e aos sábados, das 9h às 13h.

A Prefeitura de Votorantim ﬁrmou uma parceria com o
Cartório Eleitoral para auxiliar o agendamento da
biometria. O Serviço Integrado de Informação ao Cidadão
(Siic), situado no saguão do Paço Municipal, realiza o
agendamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O Cemitério Municipal São João Batista preparou uma
programação especial para o Dia de Finados. O local irá
funcionar das 6h às 18h para que as pessoas possam visitar as
sepulturas dos entes queridos.
A programação religiosa terá início às 7h, com missa
celebrada pela Paróquia São José; às 9h, Paróquia Nossa
Senhora Aparecida; às 11h, Paróquia Nossa Senhora
Consolata; às 15h, Paróquia São João Batista e Imaculada
Conceição; às 17h, Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Às
13h, haverá também missa celebrada pela Diocese Anglicana
de Votorantim e, durante o dia, cultos realizados pela
Comunidade Cristã Deus Presente.
O Cemitério Municipal ﬁca na av. Santo Antônio, s/nº, Vila
Cemitério Municipal São João Batista
Santo Antônio II. Mais informações pelo telefone (15) 3243colocar ao menos cinco veículos extras para reforçar o
1758.
atendimento.

O Grupo São João irá disponibilizar carros extras, partindo
do Terminal João Souto com destino ao cemitério. O
número de veículos que estará à disposição da população vai
depender da demanda. Os veículos de circulação normal,
que atendem a linha Fornazari/Cemitério, passam a operar
às 4h45, com intervalos de 40 minutos, saindo do terminal.
Os ônibus extras rodam a partir das 6h30 e seguem até às
18h50.
“Ao contrário dos ônibus de circulação normal e que,
rotineiramente, atendem à população, os extras não farão
nenhuma parada”, explica o supervisor de transportes,
Roberto Taminato. A empresa trabalha com a expectativa de

Abordando o tema “Cinema Nacional”, os alunos do 3º ano
de Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e
Propaganda), da Unip Sorocaba, realizam a 5ª edição do
PopCorn Festival. O evento acontece de 6 a 10 de
novembro, das 19h às 22h, no auditório do bloco principal
da universidade.
O festival faz parte da Semana de Comunicação e consiste na
exibição de curtas-metragens produzidos por universitários e
proﬁssionais, que concorrem a premiações. O melhor ﬁlme
universitário recebe R$ 1500 e o melhor ﬁlme proﬁssional,
R$ 1750. Nessa categoria, são premiados com troféus:
melhor direção, melhor roteiro, melhor ator, melhor atriz,
melhor edição e melhor fotograﬁa.
O evento tem como objetivo o incentivo à produção e o
exercício da criatividade e promove a oportunidade de
aprimorar e exercitar os participantes na produção
audiovisual, elaborando atividades interativas e possibilitando
a troca de experiência entre os proﬁssionais e amadores.
Para a realização do festival, os alunos têm o apoio das
agências experimentais de comunicação Omar Carline
Bueno (OCB) e Infoco, coordenadas pelos professores
Clayton Esteves e Lígia Bardou.
Além da exibição dos curtas, o evento também promoverá
workshops, palestras, debates com proﬁssionais da área e
exibição de trabalhos de conclusão de curso dos alunos do 4º
ano de Publicidade e Propaganda.

Prefeitura ﬁrma parceria com Cartório Eleitoral

Cemitério Municipal atende em horário especial no Dia de Finados

São João disponibiliza ônibus extra

Alunos de Comunicação da Unip
realizam 5ª edição do PopCorn Festival

Alunos do 3º ano de Comunicação Social da Unip organizam 5ª edição de festival

Os interessados em assistir ao PopCorn Festival devem
e n v i a r o n o m e e R G n o e - m a i l :
jornalismo_unip@hotmail.com. A universidade ﬁca na av.
Independência, 210 – Éden, em Sorocaba. A entrada é
franca.

Barganha literária reúne mais de 200 pessoas
Mais de 200 pessoas passaram pela 2ª Barganha Literária,
realizada pelos alunos do 3º ano de Jornalismo da Unip
Sorocaba. O evento consiste na troca de livros, levados pelos
interessados, por outros títulos, dispostos no stand.
Em 2016, além da troca, os livros que sobraram foram
doados para a Biblioteca Municipal de Apiaí e ao bazar
beneﬁcente da ONG de animais Lar São Francisco, de
Sorocaba.

Dia de Finados
Com o objetivo de relembrar a memória dos mortos, a
maior parte dos países ocidentais celebram, no dia 2 de
novembro, o Dia de Finados. A celebração é um dos eventos
mais importantes da Igreja Católica, pois segundo sua
doutrina, a alma dos mortos está passando por um processo
de puriﬁcação e por isso necessita das orações dos vivos para
que intercedam a Deus pelo sofrimento que aige. Na Idade
Média, a data era conhecida como “Dia de Todas As Almas”,
que sucedia o “Dia de Todos os Santos”, comemorado no dia
1º de novembro.
2ª edição da Barganha Literária da Unip Sorocaba

Destaque
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Fapesp e Cobap realizam audiência pública sobre a Previdência Social
O encontro reuniu o presidente da Anﬁp – Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil, Floriano Martins de Sá Neto; o
Assessor Especial da Casa Civil para assuntos relacionados a
Secretaria da Previdência Social, Bruno Biano Legal; o exministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas; o Deputado
Federal, Arnaldo Faria de Sá; a Deputada Estadual, Beth
Sahão; o presidente da Fapesp, José Veiga de Oliveira e o
presidente da Cobap, Warley Martins.
Cada especialista e liderança explicou e defendeu seus

pontos de vista, foram apresentados números da Seguridade
Social e Previdência. Com o espaço para o debate livre e
democrático, o assessor da Casa Civil mostrou pontos da
PEC 287 que foram refutados por todos os demais
especialistas.
Representantes de entidades de todo o estado de São Paulo
e lideranças do Brasil lotaram o auditório da sede da Cobap
em São Paulo.

Mesa de debates foi composta por debutados e presidentes da federação
e confederação dos aposentados (Foto: Assessoria Fapesp)

Auditório lotou na audiência pública sobre a Previdência Social
(Foto: Assessoria Fapesp)

Deputado Arnaldo Faria de Sá concede entrevista a Rede CNT
(Foto: Assessoria Fapesp)

A Fapesp – Federação das Associações e Departamentos de
Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo e
a Cobap – Confederação Brasileira de Aposentados,
Pensionistas e Idosos realizaram, no dia 9 de outubro, uma
audiência pública para discutir os caminhos da Previdência
Social. A Apevo esteve presente na ﬁgura de seu presidente,
Aristides Vieira Fernandes, e vice-presidente, Jandir Teixeira.

Apevo participa de concentração contra PEC 287 em São Paulo
Contra as reformas da Previdência (PEC 287) e outros
direitos que o governo brasileiro tem tirado dos aposentados
e pensionistas, a Apevo participa de uma concentração na
Praça da República, em São Paulo, no dia 9 de novembro.
Além da associação, a ação conta com o apoio da Fapesp –
Federação das Associações e Departamentos de
Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo e
a Cobap – Confederação Brasileira de Aposentados,
Pensionistas e Idosos e demais associações do estado.
Segundo o vice-presidente da Apevo, Jandir Teixeira, cada
associação irá levar uma caravana. A Apevo locou dois ônibus

para a data e os interessados em participar devem deixar os
dados na recepção da associação até o dia 5 de novembro. A
passagem não será cobrada. Os ônibus irão sair da Apevo às
11h30 e a concentração está marcada para as 14h.
O abaixo-assinado, disposto nas associações de São Paulo,
de agosto a outubro, também será entregue à Fapesp e
encaminhado aos deputados e senadores pedindo que
rejeitem a PEC 287. “É preciso mostrar aos políticos que o
povo está descontente quanto às reformas”, ressalta Jandir.
Mais informações na Apevo, rua Antônio Fernandes, 50 –
Centro de Votorantim, telefone (15) 3353-8080.

Em 2016, associações, federações e aposentados e pensionistas
protestarem em frente ao INSS, em São Paulo

Educação
Mais de 6 milhões de estudantes participam
do Enem nos dias 5 e 12 de novembro
Nos domingos, 5 e 12 de novembro, mais de 6 milhões de
candidatos entram nas salas de aula para realizarem as provas
do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio, em busca de
uma pontuação que lhes qualiﬁquem para uma universidade
federal ou até mesmo para os programas do governo, como
Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), ProUni (Programa
Universidade para Todos) e Sisu (Sistema de Seleção Uniﬁcada).
Na região de Sorocaba, mais de 60 mil pessoas se inscreveram
para o exame.
Pela primeira vez, desde sua criação em 1998, o exame será
realizado em dois ﬁnais de semana (até 2016, as provas eram
realizadas em um único ﬁnal de semana – no sábado e
domingo). A mudança de datas soluciona a situação dos
sabatistas, que são pessoas que, pela sua religião, guardam os
sábados para descanso. Até 2016, essas pessoas entravam nos
locais de provas no mesmo horário que os demais, mas só
começavam a responder às 19h. No ano passado, mais de 76
mil sabatistas se inscreveram para as provas.
Esse ano, a aplicação da redação acontece no primeiro dia de
prova. A decisão foi tomada com base em sugestões coletadas
em consulta pública sobre o Enem. Sendo assim, no dia 5, as
provas serão: redação, Linguagem, Código e suas Tecnologias e
Ciência Humanas e suas Tecnologias; dia 12 será a vez de
Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Não será mais permitido obter certiﬁcado de conclusão de
Ensino Médio por meio do Enem. Segundo o órgão
responsável pelas provas, o Inep – Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o mesmo pode
ser obtido por meio da realização do Exame Nacional de
Certiﬁcação de Jovens e Adultos – Encceja.
Para evitar fraudes, os cadernos de questões e cartões de
respostas serão personalizados com o nome e número de

Alunos concluem concurso
de Informática da Apevo
Em outubro, duas turmas concluíram o curso de Informática
da Apevo, ministrado pela professora Caroline Omena.
Cerca de 20 alunos receberam o certiﬁcado de conclusão e
qualiﬁcados com os conhecimentos básicos da
informática.No dia 31, os alunos e a professora
confraternizaram o encerramento dessa etapa.

Exame desse ano teve mudanças (Foto: Diário do Aço)

inscrição dos candidatos. Tempo adicional para executar a prova
devem ser pedidos somente no ato da inscrição, ou seja, se o
candidato não pediu, não poderá pedir durante a execução da
prova.
Quem conseguiu se inscrever por meio da isenção de taxa esse
ano e não comparecer à prova, sem justiﬁcativa, não poderá
usar o benefício no próximo ano. Essa mudança é para diminuir
o número de faltas, visto que em 2016 30% dos inscritos não
compareceram ao exame.
Nos dias das provas, é obrigatório a apresentação do cartão de
inscrição do Enem 2017 e um documento oﬁcial com foto. É
necessário portar caneta na cor preta, produzida em material
transparente. É permitido o consumo de alimentos, como
barras de cereais, chocolate, frutas, entre outros e também o
consumo de água, suco ou refrigerante.
Turmas de Informática recebem certiﬁcado de conclusão de curso
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Sorteio

Apevo presenteia associados com prêmios especiais
Como forma de presentear os associados que,
independente do tempo, fazem parte da família Apevo, a
associação realiza todos os meses sorteios de brindes.
Com a aproximação do Natal, os presentes são ainda mais
especiais, vindos da Farmamed, Farma Ponte, Ótica Óliver,
restaurante Aroma e Sabor e ofertados pela Apevo. Para
concorrer, basta estar em dia com as mensalidades da
associação e depositar os cupons na Apevo e na
Farmamed e Farma Ponte (localizadas na av. 31 de março).
Conﬁra os ganhadores do mês de outubro:
Benedito Manoel Vieira - almoço para 2 no restaurante Aroma e Sabor

Aura Laraya Pedroso representada pelo marido José Pedroso cesta de cosméticos Farma Ponte

564

Sandra Regina Ferreira Camargo - cesta de cosméticos da Farmamed

Ana Maria dos Santos - cesta de cosméticos da Farmamed

Esse é o número de novos associados da Apevo
de janeiro a outubro. A todos, antigos e novos,
damos boas vindas! E a você que ainda não faz
parte da nossa família ﬁca o convite para vir nos
conhecer.
Para ser associado basta comparecer na Apevo
com RG, CPF, comprovante de residência, título
de eleitor e número de benefício (se
aposentado). Todos podem se associar, não
precisa ser aposentado.

Associe-se!
Informações: (15) 3353-8080

Eunice Leite dos Santos - cesta de cosméticos da Farmamed

Inês Pedroso Moreno - panela de arroz ofertada pela Apevo

CPI-7 realiza outorga do Colar Evocativo e homenageia autoridades
Organizada pelo
Comando de
Policiamento do
Interior Sete
(CPI-7), foi
realizada, em
outubro, a
solenidade de
outorga do Colar
Evocativo ao
Sesquicentenário
da Revolução
Liberal de 1842,
liderada pelo
C o r o n e l
Brigadeiro Tobias
Prefeito Fernando Oliveira recebendo colar das
d e A g u i a r. O
mãos do Coronel Mauro Cezar
prefeito de
Votorantim, Fernando de Oliveira Souza e o prefeito de
Sorocaba, José Caldini Crespo, estão entre os
homenageados.

A honraria é uma das mais importantes dentro da corporação
e foi instituída por decreto promulgado em 1992, pelo então
governador Luiz Antônio Fleury Filho, com o objetivo de
reconhecer as personalidades civis e militares e instituições
públicas e privadas, que tenham contribuído para o “resgate
histórico ou brilho de efeméride ou, de algum modo,
prestado relevantes serviços ao Estado de São Paulo e seu
povo, de maneira a engradecer o nome da Polícia Militar, e a
lembrança de seus fundadores e principais líderes, no
período compreendido entre 1842 e 1992”.
O presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes, também
foi condecorado com o colar, em 2012. Ele marcou
presença no evento representando a Apevo e a presidente
do Conseg – Conselho Comunitário de Segurança, Siléa
Benedetti, acompanhado do secretário geral do conselho,
Fernando Novaes.
Diversas autoridades do estado de São Paulo também
estiveram presentes. Entre eles, o secretário de governo de
Votorantim, Eric Romero; o secretário de Planejamento e
Desenvolvimento, Carlos Laino; o deputado federal,
Herculano Passos; e a deputada estadual, Rita Passos.

O “Brasil” de volta para o futuro, feito nas coxas!

M.SANDRONI

A recente portaria publicada pelo Ministério do Trabalho é
uma excelente notícia para alguns. Ela aproxima a deﬁnição
brasileira de trabalho análogo à escravidão a aquela usada
pela Organização Internacional do Trabalho e a maioria dos
países (França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, entre
dezenas de outros), no entanto, como sempre, criam-se
ilusões para outra ﬁnalidade.
Na verdade, e resumidamente, a portaria determina que a
lista suja dos empregadores acusados de manter trabalho
escravo será divulgada no site do Ministério do Trabalho
apenas por determinação do ministro. Adivinha? Isso talvez
seja mais um convite à corrupção.
Voltamos a um conceito do bordão “feito nas coxas”: a
expressão popular "nas coxas" vem do tempo da escravidão.
Naquela altura, quando não havia forma para fazer as telhas,
estas eram feitas nas pernas dos escravos, mais propriamente
nas suas coxas para dar o formato arredondado da telha.
Trazendo este pensamento para dias atuais, e aludindo
pensamento interpretativo, o telhado do país no futuro
próximo é feito de vidro, qualquer atitude para mudança, seja
ela qual for, será em vão.
Carta de Leitor: Projeto Jornal - Programa dos Anos Iniciais Ler e Escrever Todos somos escravos da política medíocre não qualiﬁcada.
Tanto faz um presidente que tenha diferentes valores
resolve com brigas e armas, mas por meio de conversa e
Data: 26/10/2017
lastrados a seus princípios e discursos mentirosos, assim que
muitos conselhos dos pais e professores.
se alcança o poder, não importará qual rumo tomar.
Estamos indignados com a atitude do estudante e queremos
Ao Jornal da Apevo,
“Aquele que é feito escravo por uma força maior do que a
mais respeito, união, paz na vida e nas escolas.
sua, ama a liberdade e é capaz de morrer por ela, nunca
Queremos comentar a reportagem sobre o menino que Atenciosamente, alunos do 4º ano A.
chegou a ser escravo”.
matou dois colegas a tiros numa escola particular em Goiânia.
Na nossa opinião, os pais que tem arma jamais poderão
Profª Luciane Dias Lopes Araújo
Zumbi dos Palmares
deixar ao alcance dos ﬁlhos e a questão do bullying não se EMEIEF “LUCINDA RODRIGUES PEREIRA IGNÁCIO”

Apevo recebe homenagem do vereador Zelão

Diversas
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Show Terapia do Nupep reúne grande público
Entre as atrações, o público assistiu a exibições como Nupep
em Show Maior, Roberto Presley e a banda Bigorna,
Mapurunga & Lambari, dançarinas do Studio C. Seth (danças
orientais) e os palhaços Nupepinos.

De acordo com João Francisco Brotas, relações públicas do
Nupep, o show terapia é uma das atividades da entidade,
que conta com o trabalho voluntário de muitos nupepianos e
apoiadores culturais.

Cover do cantor Elvis Presley, com Roberto Chaguri

Show Terapia Nupep: Espalhando alegria e amor

Integrantes do Nupep em Show Maior

O teatro municipal “Francisco Beranger” registrou grande
público no dia 14 de outubro, quando aconteceu mais uma
edição do show terapia do Nupep - Núcleo de Pesquisas
Psíquicas.
Esse ano o evento teve como tema “Espalhando Alegria e
Amor”, sob a direção do professor Jorge Melchiades.

Empresário Marcos Poiato participa de fórum em Dubai
os ﬁlhos, Gabriel e Felipe Poiato – diretores administrativo e
operacional da empresa foram convidados pelos
governantes daquele Estado para participarem do evento,
que aconteceu nos dias 10 e 11 de outubro.
A Poiato Recicla é a primeira usina de reciclagem de resíduos
de cigarro no mundo, já reciclou mais de 25 milhões de
bitucas, e foi um dos assuntos do fórum, um dos maiores
eventos sobre o meio ambiente. Poiato ressalta que a
empresa foi a única brasileira no evento, dentre as 15 que
apresentaram inovações tecnológicas.
Ele ministrou uma palestra sobre o tema “Sustentabilidade,
reciclagem e inovação tecnológica”. O empresário também
participou de mesas de debate sobre as atividades
Marcos Poiato, Dr. Ali Moundi, Gabriel e Felipe Poiato, em Dubai
socioeducativas
elaboradas por ele e também sobre a
O empresário votorantinense, Marcos Poiato, da empresa
Poiato Recicla, participou do 8º Fórum de Gestão de importância do uso de novas tecnologias nos processos de
Resíduos, nos Emirados Árabes, em Dubai. O empresário e reciclagem.

Sobre o convite, Poiato conta que foi gratiﬁcante participar do
evento. “Sempre acreditamos que seria possível. Tudo isso é
fruto de um trabalho sério e de muita responsabilidade.
Temos tido a possibilidade de elencar os impactos negativos
do cigarro tanto na saúde como para o meio ambiente.
Melhor ainda é perceber que importantes instituições do país
tem aprovado nossa iniciativa", diz Marcos.
E ainda tem novidade para a região de Votorantim. “Outro
importante acontecimento que comemoramos, além de
todas as parcerias ﬁrmadas nos últimos meses, é a
implantação efetiva do nosso programa na cidade Sorocaba.
Por meio de contrato de compensação ambiental, ﬁrmado
entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Prysmian Group,
serão instaladas no município, 130 caixas coletoras e a cidade
também irá contar com diversas atividades socioeducativas
através da Poiato Recicla”, comemora Poiato.

Ordenação para Diácono de Paulo Sebastião acontece em novembro
No dia 12 de novembro, o diretor secretário da Apevo,
Paulo Sebastião Vieira, irá vivenciar um momento muito
especial. Nessa data ele será ordenado Diácono Permanente
de Arquidiocese de Sorocaba, em uma cerimônia a ser
realizada na Paróquia Nossa Senhora da anunciação e
Arcanjos, no bairro Pro-Morar, em Votorantim, a partir das
9h. Quem irá conferir o primeiro grau do Sacramento da
Ordem é o Arcebispo Dom Julio Endi Akamine.
Desde muito jovem, Paulo está envolvido com as atividades
da Igreja. Durante 11 anos, trabalho em missão na Floresta
Amazônica e iniciou na Pastoral da Igreja. Tornou-se Ministro
da Palavra de sua paróquia e conduz as celebrações. Cursou
Teologia Pastoral no Instituto de Teologia João Paulo Segundo
e, em seguida, ingressou na Faculdade de Teologia do

mesmo instituto.
Há 39 anos é casado com Maria Aparecida Thomaz Vieira,
pais de três ﬁlhas. O casal é um dos responsáveis pelos
encontros de casais nas cidades de Votorantim, Araçoiaba da
Serra, Piedade e Salto. Segundo ele, nunca havia pensado na
possibilidade de ser Diácono, mas que o chamado de Deus
veio por meio do pároco Dirceu Sudário de Freitas, que viu
nele a possibilidade de ocupar essa função.
Meses após o processo de indicação e aprovação pelas
lideranças pastorais, eis que a data está perto e a ansiedade
está ainda maior. “Será um desaﬁo enfrentar uma situação na
qual me considero imerecido, mas é um desejo e temor
servir a Deus”, ressalta.
Paulo será o 46º Diácono Permanente da arquidiocese. Ele

explicou que um
diácono ajuda o padre
nos trabalhos das
pastorais
e
aconselhamentos, nas
celebrações de
matrimônio e batismo,
bênçãos diversas, dar a
celebração da palavra,
distribuição da sagrada
c o m u n h ã o e
pregações.
Diretor Paulo Sebastião será ordenado diácono

Programa “Na Apevo com” tem novos entrevistados em novembro

Entre os programas que serão exibidos em novembro,
está a entrevista com os representantes da Apae

Desde sua estreia, em 14 de setembro, o programa de TV
“Na Apevo com” apresenta todas as quintas feiras, às 20h pela TV Votorantim, uma nova entrevista, com reprise aos
sábados, às 9h30. Para o mês de novembro, a programação
já está deﬁnida.De acordo com a equipe de edição do
programa, entre os entrevistados do mês estão Clayton
Ferreira Macedo, presidente da Apae e a assistente social
Roberta Maciel Rosa, o escritor Élcio Mário Pinto e os artistas
do grupo coletivo Cê, Julio Melo e Andressa Moreira. O
semanal de entrevistas tem 50 minutos de duração, com três
blocos e dois intervalos. E tem como apresentador
opresidente da associação, Aristides Fernandes.As gravações
são realizadas no estúdio da Apevo,preparado tecnicamente
para a realização das entrevistas. Oprograma é exibido
também pelo canal 3 da Super Midia,canal 6 da Net e Rádio
Nova Tropical (FM 105,9).

Associação de Aposentados de Porto Feliz busca apoio para sua reativação
Com o objetivo de ter o apoio da 4ª Regional do Estado de
São Paulo na reativação da AAPIPF – Associação dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos de Porto Feliz, a
presidente, Juçara Guarim, acompanhada do secretário
Célio Antônio Segato, estiveram na Apevo no dia 30 de
outubro. Eles se reuniram com o vice-presidente da
associação e coordenador da Regional, Jandir Teixeira.

Célio Segato, Jandir Teixeira, Juçara Guarim, Jair e Nelson Lima

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços. Juçara ressaltou ainda que em breve deve entrar
com uma cobrança dos valores referentes aos Planos
Econômicos, ação que a AAPIPF ganhou em primeira
estância e que gera retorno aos aposentados.

Com essa reativação, a associação também está em busca,
junto à Prefeitura de Porto Feliz, um novo espaço para
Na ocasião, os representantes da AAPIPF obtiveram realizar seus serviços e atendimento aos aposentados,
conhecimento sobre as ações jurídicas que podem surtir pensionistas e idosos do município.
efeitos em prol da categoria. Entre elas, orientações sobre o

TELEFONES DA APEVO
Além dos telefones ﬁxos, a Apevo possui números de celulares. Para falar com a Unidade de Saúde, ligar para (15) 99788-0559;
Planos de Saúde, com a Sônia, (15) 99605-1735 ou sobre os serviços da sede, pelo número (15) 99605-3037.
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Comemorações

Consciência Negra celebra a luta dos negros no Brasil

Zumbi dos Palmares
(Foto: Fatos Curiosos da História)

Conhecido como o Dia
da Consciência Negra, o
dia 20 de novembro
representa a luta dos
negros contra a
discriminação racial. A
data foi escolhida por ter
sido o dia da morte do
líder negro Zumbi dos
Palmares, que lutou
contra a escravidão no
Brasil.
A celebração relembra a

Com a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, a
busca da “liberdade” e da igual por direitos dos negros jamais
cessou. No entanto, a discriminação fez com que os negros
fossem excluídos da sociedade, da educação e assim,
marginalizados no mercado de trabalho.
Aos poucos, essa exclusão foi se diluindo e os negros
encontraram lugar nos esportes e artes, mas ainda não
tinham
acesso à universidade, por exemplo. Sendo assim, foi
História por trás da data
criada uma celebração simbólica dessa luta constante para a
libertação
dos negros.
Os primeiros negros escravos chegaram ao Brasil em 1532.
Naquela época, as nações africanas não se reconheciam Além da conscientização, no dia 20 de novembro são
como negros, mas sim como Bantos, Haúças, Niams, Fulas, realizadas diversas atividades e projetos para comemorar a
luta desse povo. (Fonte: Toda Matéria)
Kanembus, entre outras raças.
importância de reetir sobre a posição dos negros na
sociedade. As gerações que sucederam a época da
escravidão sofreram diversos níveis de preconceito.
A oﬁcialização da data foi estabelecida pelo projeto Lei nº
10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. No entanto, só foi
sancionada em 2011, pela então presidente Dilma Rousseff.

Proclamação da República completa 128 anos
Em 1889, o Brasil proclamava o regime republicano. O
processo de instauração desse regime foi marcado por
diversos antecedentes, como as várias crises institucionais do
reinado de Dom Pedro II e as manifestações ideológicas que
permearam esse mesmo período.
O poder imperial possuía um caráter centralizador, que não
permitia que as províncias tivessem autonomia – o que
desagrava as elites. A abolição da escravatura, em 1888,
também desagradou os fazendeiros. Além disso, havia
insatisfação também entre os militares, que almejam uma
república autoritária e modernizadora.
Também existiam civis defensores do republicanismo e do
abolicionismo. Entre eles, destacam-se os jornalistas
Quintino Bocaiuva e Silva Jardim. Enquanto Silva mantinha

uma postura mais radical e revolucionária, Bocaiuva
procurou articular os interessados em derrubar o Império.
Ao lado de Aristides Lobo, jornalista republicano, Bocaiuva
foi um dos principais responsáveis pela união dos interesses
que almejavam o ﬁm do reino de Dom Pedro II. Em meados
de 1889, eles começaram suas articulações e, em novembro
daquele mesmo ano, se uniram a Marechal Deodoro da
Fonseca, principal chefe do exército brasileiro e prepararam
o golpe que foi dado no dia 15.
Após a Proclamação da República, Deodoro confeccionou
uma notiﬁcação que ordenava à saída do imperador e de sua
família do país. Ele se tornou, então, o primeiro Presidente da
República em um governo provisório (1889-1891).
Proclamação da República (Foto: Nexo Jornal)

Água na boca
os ovos e bata por alguns segundos.
Transﬁra esse que líquido para a batedeira e acrescente a
manteiga. Adicione o açúcar aos poucos. Bata até ﬁcar
homogêneo. Adicione 1 kg de farinha, aos poucos, e misture
até que forme uma massa grudenta. Polvilhe uma superfície
lisa com um pouco de farinha e coloque a massa.
Trabalha a massa com as mãos até que ela comece a se
desgrudas da superfície. Misture as gotas de chocolate na
massa preparada e trabalhe mais um pouco até incorporar
bem.
Coloque em uma forma própria para panetone de 500 g e
leve para assar. Em uma panela, coloque o restante do leite, o
leite condensado, a margarina e 100 g de coco. Leve ao fogo,
mexendo sempre até começar a aparecer o fundo da panela.
Deve ﬁcar um ponto mais mole do que o ponto de enrolar.
Derreta o chocolate em banho-maria e misture o creme de
leite.
Corte ao meio o panetone já assado e espalhe o recheio,
Aqueça o forno a 180ºC. Bata no liquidiﬁcador, na velocidade formando uma camada alta. Feche com a outra parte e, por
pulsar, o fermento e o sal. Adicione 1 xícara (chá) de leite, a cima, espalhe a cobertura e polvilhe o coco ralado. (Fonte: M
água e a essência de panetone e bata novamente. Adicione de Mulher).

1 colher (sobremesa) de sal
1 ¼ xícara (chá) de leite
2 xícaras (chá) de água
1 colher (chá) de essência de panetone
3 ovos
6 colheres (sopa) de manteiga
1 xícara (chá) de açúcar
1 kg de farinha de trigo
100 gramas de chocolate ao leite em gotas
2 latas de leite condensado
2 colheres (sopa) de margarina
100 gramas de coco ralado
100 gramas de chocolate ao leite picado
Panetone recheado com prestígio (Foto: Lowçucar)
3 colheres (sopa) de creme de leite
Que tal aproveitar a proximidade do Natal e ganhar uma 2 colheres (sopa) de coco ralado (para decorar)
renda extra vendendo gostosuras natalinas? Conﬁra essa
receita de panetone recheado com prestígio:
Modo de preparo:
Ingredientes:
2 tabletes de fermento biológico (30g)

Faça você mesmo
O Jornal da Apevo inicia, nessa edição, a coluna "Faça você
mesmo". Com a proximidade do Natal, a sugestão é uma
guirlanda sustentável. A dica é de Camila Claro, da Art &
Decor. Confira:
Material:
3 caixas de pizza
Juta em tiras
Cola extra branca
Tintas PVA nas cores: branco e rosa
Tinta spray nas cores: rosa e dourado
Retalhos de renda, algodão cru e guipir
Flores de tecido
Pedrarias
Enfeites de natal
Tesoura
Passo a passo:
Recorte 3 círculos, no formato de guirlanda, das caixas de
pizza e cole uma sobre a outra. Faça uma mistura com 2
medidas de água para 1 medida de cola extra branca para
passar na juta. Espere secar e recorte a juta em tiras.

Tiradinhas do Nogueira

Use esta juta para cobrir a guirlanda. Em seguida, cole alguns
enfeites de Natal, rendas e algumas flores de papel. Espere
secar e pinte tudo com a tinta branca. Depois, passe
aleatoriamente, a tinta rosa.
Novamente
aguarde secar
para aplicar as
t i n t a s s p r a y,
alternando as
cores. Termine
a decoração
com as flores
de tecido,
pedrarias e o
restante dos
e n f e i t e s
natalinos

Guirlanda sustentável - Foto Camila Claro

O que é, o que é?
1. Qual é a Lua que nunca está com fome?

5. Qual a cantora que abre todas as portas?

2. Segundo pessoa do singular; onde a água passa. Qual é 6. Qual a comida que tem um grupo de soldados prontos
para a guerra?
o nome do animal?
3. O que o tempo e a novela tem em comum?

7. Qual o material escolar que mostra a parte de seu
corpo que dói?

4. Qual o país dos touros?
Respostas:1- Lua Cheia | 2- Tucano | 3- O tempo é o Senhor da Razão e a novela é a
Senhora do Destino | 4- Bull-Garia | 5- Kelly Key | 6- Feijão Tropeiro | 7. Aponta-dor

Marido esperto
O sujeito chega em casa muito tarde, com o cabelo todo
despenteado e a cara cheia de batom e pó de arroz. A
mulher com cara de zangada, pergunta-lhe:
- Com quem você estava, seu safado?
Ao que o homem responde:
- Não vais acreditar, mas tive a maior briga com um
palhaço.
Marido desconﬁado
- Alô amor, onde você está?
- Estou em casa, amor.
- Tem certeza?
- Sim, com certeza.
- Então ligue o liquidiﬁcador.
- Ruuuuuuuuuuuuum.
No outro dia:
- Amor, onde você está?
- Estou em casa.
- Então ligue o liquidiﬁcador.
- Ruuuuuuuuuuuuum.
No dia seguinte, o marido chega mais cedo na sua casa e
pergunta:
- Meu ﬁlho, onde está sua mãe?
- Não sei, pai. Ela saiu e levou o liquidiﬁcador.
Na igreja
Durante o casamento, o padre diz:
- Se tem alguém que é contra este casamento, levante a
mão ou cale-se para sempre.
Então uma pessoa levanta a mão e o padre:
- Meu ﬁlho, você é o noivo.

Literatura, Artes e Curiosidades
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Curiosidades sobre a Proclamação da República
Embora seja comumente chamado de “proclamação”, o
movimento que deu início à república no Brasil pode ser
facilmente caracterizado como um golpe de estado. O
primeiro de tantos do período republicano. A explicação é fácil:
sem apoio popular, os militares derrubaram um imperador e
um sistema de governo legítimo, constitucional, que ali estava
por aclamação popular, desde a independência. O movimento
republicano existia, mas não tinha adesão da população, e de
maneira legal jamais conseguiria chegar ao poder. “É golpe
quando você tem uma movimentação política que coloca ﬁm a
um Estado legalmente constituído. A gente pode concordar ou
não com a monarquia, mas era constitucional”, opina a
antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwarcz.
Abaixo, algumas curiosidades sobre a Proclamação da
República

Escravos no exército. Durante os anos 1880, a política não
era feita somente na Assembleia, mas também nos quartéis. O
Exército foi uma instituição que saiu fortalecida da Guerra do
Paraguai. Literalmente, os soldados tinham sido os salvadores
da pátria. Para a tarefa, contribuíram milhares de escravos
incorporados às tropas. Os negros formaram a maioria dos
batalhões brasileiros naquele momento. Para não morrer nos
campos de batalha, os aristocratas tinham o direito de mandar
os escravos em seu lugar. Além disso, para aumentar o número
de recrutas, o governo ofereceu liberdade aos escravos que
fossem guerrear. Aproximando-se dos soldados nas
diﬁculdades da guerra, os oﬁciais desenvolveram simpatia pelo
abolicionismo. Com isso, mais um elemento veio afastar o
Exército da monarquia.

comandantes: as classes sociais médias. Para seus membros, a
carreira militar parecia uma oportunidade de subir na vida.
Entretanto, os oﬁciais estavam ganhando pouco. Além disso,
não tinham sequer a contrapartida do prestígio social ou do
poder político. Nessas circunstâncias, uma grande
solidariedade conquistou a oﬁcialidade do Exército, unindo-a
entre si e com as tropas e evidenciando diferenças entre o
militar e o civil. Nos quartéis, o poder dos civis logo passou a ser
questionado. Em 1886, as opiniões dos militares chegaram às
ruas através dos jornais.

dezembro de 1889, o navio Alagoas chegou a Lisboa. A viagem
da família real durou 18 dias. Apesar de ter sido recebido com
honras, ele preferiu se hospedar com a imperatriz Teresa Maria
num hotel na cidade do Porto. Depois de 23 dias, Teresa Maria
faleceu no quarto do hotel. Pedro II morreu deitado num
travesseiro que ele encheu com terra brasileira.

Diversidade. O Brasil já teve 37 Presidentes, de diferentes
proﬁssões e ideologias políticas. Isso contabilizando-se todos
os governantes que já chegaram ao poder (excluindo então os
que não tomaram posse, como Tancredo Neves), de forma
O primeiro a dar o grito da República foi o sargento-mor e ditatorial ou não.
vereador de Olinda Bernardo Vieira de Melo. O militar lançou a
proposta em 10 de novembro de 1710 porque estava Instabilidade. No período republicano, que já dura 127 anos,
insatisfeito com a exploração abusiva do país pelos monarcas o Brasil já teve seis Constituições Federais: as de 1891, 1934,
portugueses. O pedido foi rejeitado. Ao proclamar a República, 1937, 1946, 1967 e 1988, sendo a última delas a de 1988,
no dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca estava ainda em vigor.
com um ataque de dispneia. Foi tirado da cama no meio da
noite para comandar o cerco ao Ministério. Foi sem a espada, Instabilidade². Instabilidade³. A república no Brasil teve fases:
porque seu ventre estava muito dolorido. O cavalo baio a República Velha (1889-1930), a Era Vargas (1930-1945), o
número 6 que usou não foi mais montado até a sua morte, em Regime Liberal Populista (1945-1964), o Regime Militar (19641906.
1985) e a Nova República (1985-atual).
Deodoro havia decidido apoiar os republicanos quatro dias
antes da proclamação. "Eu queria acompanhar o caixão do
imperador, que está idoso e a quem respeito muito. Mas o
velho já não regula bem, Portanto, já que não há outro
remédio, leve à breca a
M ona r q ui a . N a d a m a i s
temos a esperar dela. Que
venha, pois, a República",
disse.
Quando passou pelo portão
do Ministério da Guerra, o
marechal acenou com o
quepe e ordenou às tropas
que se apresentassem. As
As cores verde-amarelo da bandeira do Brasil, mesmo que
tropas se enﬁleiraram e
tenham adquirido oﬁcialmente outros signiﬁcados ao longo dos
ouviram-se o Hino Nacional.
anos, teve sua temática derivada da época imperial, com a cor
Estava proclamada a
verde em referência à casa de Bragança, da qual fazia parte D.
Re p ú b l i c a . N ã o h o u v e
Pedro I, ao passo que a amarela simbolizaria a casa de
derramamento de sangue.
Habsburgo, da qual fazia parte a imperatriz D. Leopoldina.

Depois de proclamada a republica ninguém queria levar o Herança². O brasão republicano, embora tenha sofrido
telegrama a D. Pedro II. Porém Sólon Ribeiro no meio da noite
reformulação mais
tirou o “ex-imperador” do Brasil da cama para avisá-lo do
brusca que a bandeira,
ocorrido. Com medo de manifestações a favor da monarquia,
também carrega
os líderes do movimento pediam que D. Pedro II e sua família
símbolos adquiridos na
partissem naquela mesma madrugada. Dizem os relatos que a
monarquia, como o
Imperatriz Tereza Cristina chorou, que Isabel ﬁcou muda e que
ramo de café e o de
o Imperador apenas soltou um desabafo: “Estão todos loucos!”
fumo.
Antes de sua partida D. Pedro II escreveu uma mensagem:
“Cedendo ao império das circunstâncias, resolvo partir com
toda a minha família para a Europa amanhã [...] AusentandoOﬁciais sem dinheiro nem prestígio. Outro motivo de me, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo
Um mega abraço e até a próxima edição!
insatisfação com o governo era a origem social da maioria dos votos por sua grandeza e prosperidade.” No dia 5 de
Sergio Diniz da Costa

Visitas e parcerias
Representantes da CDL visitam Apevo Apevo firma parceria
Antônio Luis de Almeida – coordenador regional e Marcos
Robles Poiato – presidente da unidade de Votorantim,
realizaram uma visita à Apevo. Eles foram recebidos pelo
presidente da associação, Aristides Vieira Fernandes.
A CDL é uma associação de lojistas e está presente na maioria
dos municípios brasileiros. Em Votorantim, a unidade atual no
Terminal de Ônibus João Souto, em horário comercial.
Na ocasião, Almeida e Poiato falaram sobre os projetos da
CDL, entre eles, o principal serviço é o de proteção ao crédito
(SPC). A entidade irá disponibilizar informações com alta
conﬁabilidade e garantia aos empresários. Eles também
conheceram os trabalhos desenvolvidos pela Apevo.
Aristides Vieira com Antônio Luis de Almeida e Marcos Poiato
Aristides elogiou a iniciativa e declarou que a associação está à
Os representantes da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas, disposição para ajudar no trabalho da entidade.

Saudades sim, tristeza não!
Na segunda feira, 9 de
outubro, faleceu aos 78
anos nosso associado,
diretor e amigo Lauri
Tozi. Todos nós da
Apevo ﬁcamos
chocados, assim como
os votorantinenses que
o conheciam. Tive a
honra de conviver com
ele desde o ano 2.000
e, posso dizer que ele
era uma pessoa calma,
honesta e sempre
Lauri Tozi
primou pelas coisas certas, ou seja, era exemplo para as demais
pessoas que com ele conviviam. Atualmente exercia o cargo de
diretor vice-presidente do Conselho Fiscal da Apevo, o qual
cumpria sua missão com maestria.
Iremos sempre lembrar do amigo Lauri pela sua maneira de ser,
pois sempre foi uma pessoa sensata e mesmo ao fazer uma
cobrança referente à função exercida, ele o fazia com a maior
serenidade e convicto do que estava falando, de maneira tal que

todos os respeitavam e o admiravam, sem contar que sempre
estava sorrindo. Para todos nós, foi uma perda irreparável.
Hoje, ao passar pela calçada em frente sua casa, não mais o
verei, não irei parar para bater um papo rapidinho e continuar o
percurso até a Unidade de Saúde. Uma pena.
Quero dizer aos seus familiares, parentes e amigos que: muito
embora não estejamos preparados para aceitar essa separação,
na vida só temos duas certezas: que nascemos e que
morreremos, ou seja, dois ciclos, o qual o amigo, pai esposo e
avô, Lauri já cumpriu.
Obrigado companheiro por tudo que fez pelos aposentados, e
eu agradeço-lhe em nome de todos os diretores, funcionários
colaboradores, prestadores de serviços, associados e mais de
33 milhões de aposentados de todo o Brasil, pela sua dedicação
à nossa causa, e que Deus em sua inﬁnita bondade lhe conceda
a recompensa pelos seus atos! Gostaria de dizer muitas coisas,
mas deixo a seguinte mensagem à família: Estamos apenas de
passagem por este mundo. Da mesma forma que viemos,
voltamos sem nada levar. O amigo Lauri Tozi deixou-nos um
exemplo de vida, um legado, que será sempre lembrado.
Saudades sim, tristeza não!
Aristides Vieira Fernandes

com distribuidora de
equipamentos terapêuticos
Em prol do bem-estar e conforto de seus associados e
dependentes, a Apevo ﬁrmou uma parceria com a empresa
A.C.B.L Charbel – Distribuidora de Equipamentos
Terapêuticos, representante da marca Nipponline Colchões
e Equipamentos Terapêuticos. O distribuidor na região de
Sorocaba, Luiz Fernando Charbel, se reuniu com os
representantes da Apevo para concretizar a parceria.
A empresa fabrica colchões com as mais altas tecnologias –
japonesa e alemã -, buscando continuamente inovações
tecnológicas para agregar sua linha de produtos. Além dos
colchões, são vendidos também: travesseiros, palmilhas e
vestuários ortopédicos, encostos veiculares e case redutora
de nicotina.
Os associados e dependentes ganham 10% de desconto na
compra de qualquer produto. Informações pelo telefone
(15) 98114-9699.

Colchões ortopédicos fabricados pela Nipponline
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Apevo Acontece

Alunos concluem módulo de Inglês

Erinaldo Beda, Enzo Bedo, Ivete de Carvalho, Pedro Maldonado e
Paulos Gomes Campos

Ivete (ao centro) com os alunos Ana Beatriz M.B Ferriera e
Renan Nunes Mion

Unidade de Saúde da Apevo oferece sessões de terapia ocupacional

Os representantes da Apevo, Sônia Quintino, colaboradora; Eliane Ruzzante,
geriatra; Aristides Vieira, presidente com a terapeuta Rosana Rabello

O quadro de especialidades da Unidade de Saúde Apevo
aumentou e a agora conta com sessões de terapia
ocupacional, com a proﬁssional Rosana Cristina Rabello. Os
atendimentos estão previstos para terem início até o ﬁnal do

Há mais de dez anos, o curso de Inglês da Apevo, ministrado
pela professora Ivete de Carvalho, instrui os alunos a
aprimorarem seus conhecidos em uma nova língua em prol
de seu crescimento pessoal e proﬁssional. Em outubro não
foi diferente: seis alunos receberam certiﬁcados pela
conclusão dos módulos em que estudavam.
Erinaldo Beda, Enzo Beda, Pedro Maldonado e Paulo
Gomes Campos concluíram o nível Pré-Intermediário I e já
cursam o Pré-Intermediário II. Ana Beatriz M.B Ferreira e
Renan Nunes Mion concluíram o Básico I, passando para o
Básico II.

Aferição de pressão:
conheça sua importância

ano, mas os interessados já podem deixar os dados na
recepção da unidade.
Segundo Rosana, além das questões ocupacionais do idoso,
o atendimento irá avaliar o estado atual do paciente com a
utilização de testes para veriﬁcar as condições ocupacionais
do mesmo nas atividades de vida diárias. Os tratamentos
poderão ser semanais ou quinzenais, dependendo do caso.
“Na terapia ocupacional será desenvolvida as habilidades
residuais e promoção da maior independência possível do
idoso, estimulando, por meio de atividades lúdicas, as áreas
cognitivas (memória), sensoriais, físicas e funcionais do
paciente”, explica.
Os atendimentos serão realizados as terças e quintas-feiras,
das 17h30 às 18h30 e, a cada quinze dias, aos sábados de
manhã. Informações e agendamentos na Unidade de Saúde,
rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim, telefone Manhã de saúde durante o café da manhã comemorativo
(15) 3353-8080.
A Sociedade Brasileira de Hipertensão – SBH alerta à
população para a realização da aferição de pressão arterial
pelo menos uma vez ao ano. É a única forma de saber se uma
para associados e R$85, não associados. As aulas tem início pessoa é hipertensa, já que a doença não apresenta sinais ou
no dia 13 de novembro e segue até abril de 2018. Mais sintomas especíﬁcos.
informações pelo telefone (15) 3353.8080.
Pensando no bem-estar e na saúde da população, a Apevo
realiza mensalmente manhãs de saúde em parceria com
farmácias de Votorantim. Em novembro, os proﬁssionais das
farmácias atendem nos seguintes dias:
Farmamed – 8 e 17 de novembro, das 8h às 14h
Farma Conde – 14 de novembro, das 8h às 12h
Farma Ponte – 23 de novembro, das 8h às 12h
Drogasil – 27 de novembro, das 8h às 12h
No quinto dia útil, o atendimento será feito no Salão Social
da Apevo.

Matrículas para Informática da Apevo terminam dia 10 de novembro
Os interessados em participar do curso de Informática da
Apevo, ministrado pela professora Caroline Omena, têm até
o dia 10 de novembro para realizarem suas inscrições junto à
Apevo. Aqueles que já haviam deixado os nomes, também
devem comparecer a associação até a data para realizar a
matrícula.
O curso de Informática Básica compreende os módulos do
Windows 10, internet e redes sociais, Word 2010,
PowerPoint 2010 e Excel 2010. Voltado para todas as idades,
o curso tem duração de 8 meses e as aulas acontecem uma
vez na semana, sendo que o interessado deve escolher, no
ato da inscrição, se prefere o período da manhã, das 9h às
11h; tarde, das 16h às 18h ou a noite, das 18h30 às 20h30.
A taxa de inscrição custa R$ 70 e as mensalidades são R$70

Curso de Informática da Apevo é voltado para todas as idades

Apevo Responde
Compras online: saiba seus direitos e deveres
Ainda que incipientes, o Código de Defesa do Consumidor dados pessoais do consumidor, como CPF e endereço para
(CDC) garante direitos e deveres àqueles que realizam entrega, além do número de cartão de crédito. Para ter
certeza de que o site é conﬁável, somente ﬁnalize suas
compras pela internet. Saiba mais!
compras quando o endereço eletrônica estiver iniciado pela
1. Comprei um produto e me arrependi. Posso devolver? sigla “https” e exibir no navegador um ícone em forma de
Sim. O CDC garante o direito de arrependimento (artigo cadeado colorido e fechado. Ao clicar em cima do cadeado,
49), no qual o cliente pode desistir da compra sem precisa deve aparecer o certiﬁcado de segurança do site. (Fonte:
justiﬁcar o motivo, no prazo de sete dias a partir de sua Estadão.com.br)
realização ou recebimento do produto ou serviço, sempre
que a contratação ocorra fora do estabelecimento comercial, 3. Posso realizar minhas compras em qualquer local com
como é o caso da internet. Os valores eventualmente pagos acesso à internet?
durante o prazo de reexão serão devolvidos de imediato, Digitar senhas e códigos de cartões de crédito em
monetariamente atualizados. (Fonte: Idec.org.br)
computadores públicos pode deixa-las vulneráveis. Isso
porque não há garantia de que essas máquinas estejam livres
de programas espiões que podem roubar seus dados. Wi-Fi
2. Como sei se o site ou vendedor é conﬁável?
Procure no site informações como razão social, CNPJ, pública também não é um lugar apropriado: suas
endereço, telefone, e-mail. Tenha cuidado se o site exibir informações podem ser mais facilmente acessadas por
apenas um celular como forma de contato. Quanto mais o u t r o s u s u á r i o s d a m e s m a r e d e . ( F o n t e :
canais o fornecedor divulgar, mais segurança o cliente vai ter Mdemulher.abril.com.br)
se precisar comunicar um problema. Busque referências
sobre o fornecedor. Além de perguntar para amigos e 4. O que fazer quando o fornecedor não entrega o
familiares, você pode ver a opinião de outros consumidores produto, entrega incompleto ou diferente?
nas redes sociais e em sites como Reclame Aqui e Buscapé. O consumidor poderá optar por uma das alternativas
Em uma compra online, o fornecedor pede uma série de previstas no artigo 35 do CDC, que dispõe: “Se o fornecedor

de produtos ou serviços recusas cumprimento à oferta,
apresentação ou publicidade, o consumidor poderá,
alternativamente e à sua livre escolha: I – exigir o
cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta,
apresentação ou publicidade; II – aceitar outro produto ou
prestação de serviço equivalente; III – rescindir o contrato,
com direito à restituição da quantia eventualmente
antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos”.
(Fonte: Procon.sp.gov.br)

Compras online atingem mais de 20% dos idosos no Brasil
(Foto: Portal Wagner Montes)

